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KAPITEL 1 

Bakgrund 

Nivåstrukturering 

Som en del i den nationella cancerstrategin fick RCC i samverkan 2011 uppdraget att arbeta med 
nivåstrukturering på nationell nivå genom en överenskommelse mellan staten och SKL. Sedan 
starten 1 januari 2015 har tio nationella vårduppdrag fördelats på 28 nationella vårdenheter vid de 
sju universitetssjukhusen. Beslut om koncentrationen har tagits av samtliga landsting/regioner 
som också poängterat vikten av att RCC följer upp de tagna besluten. Uppföljning har de senaste 
åren skett genom platsbesök och genom möte med linjechefer och sjukvårdsregionala 
representanter i en referensgrupp som inrättades 2017. Dessutom skulle en mer omfattande 
uppföljning av verksamheterna ske efter två år utifrån en fastställd mall med bedömning av 
måluppfyllelse och eventuella behov av förändrade uppdrag. 

2018 beslutade riksdagen att Socialstyrelsen ska ansvara för arbetet med nationell 
högspecialiserad vård (NHV). 1 juli 2018 överfördes rikssjukvården till det nya systemet. 
Cancervårdens arbete med nivåstrukturering ska likaså överföras till NHV. Efter Socialstyrelsens 
juridiska bedömning pågår i mars 2020 överföring av det nationellt nivåstrukturerade området 
kurativt syftande peniscancerkirurgi.  

Uppföljning av nivåstruktureringen 

2017 genomfördes en två-årsuppföljning av de nationella vårdenheterna för kurativt syftande 
peniscancerkirurgi.   

Samtliga nationella vårdenheter har under hösten 2018 haft möjlighet att framföra erfarenheter 
och synpunkter vid de platsbesök som RCC genomfört vid samtliga universitetssjukhus. Samtliga 
vårdenheter har också kvartalsvis redovisat patientvolymer och remitteringsmönster.  

2019 har en två-årsuppföljning genomförts för följande nationellt nivåstrukturerade verksamheter 
som startade i januari 2017:  

 Analcancer, kurativt syftande radiokemoterapi och kirurgi 

 Cancer i bukhinnan, cytoreduktiv kirurgi med intraperitoneal kemoterapi (CRS/HIPEC) 

 Malignt melanom med diffus spridning i extremitet, isolerad hyperterm perfusion (ILP) 

 Matstrupscancer, kurativt syftande kirurgi för matstrupscancer vid definierade, ovanligare 
och komplicerade tillstånd 

 Vulvacancer, kurativt syftande kirurgisk och onkologisk behandling av vulvacancer. 
 

De två nationella vårdenheter för kirurgi vid peniscancer som startade 2015 har samtidigt 
redovisat sin verksamhet för 4-årsperioden 2015 – 2018. 

Samtliga 23 aktuella vårdenheter har redovisat verksamheten och alla rapporter finns tillgängliga 
på www.cancercentrum.se/varauppdrag/nivastrukturering   

 

http://www.cancercentrum.se/varauppdrag/nivastrukturering
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RCC:s målsättning för uppföljning av de nationellt nivåstrukturerade verksamheterna har varit att 
redovisningarna skulle beakta hela vårdkedjan från diagnostik till behandling och uppföljning. 
Detta innebär att uppföljningen även behövt inkludera andra vårdenheter än de nationella 
enheter dit viss del av vården är koncentrerad. Denna målsättning har inte uppfyllts, utan 
redovisningarna fokuserar på den egna vårdenhetens verksamhet vid de nationella vårdenheterna. 
Rapporten ger därmed inte en fullständig bild av hur den genomförda nivåstruktureringen 
uppfattas av de vårdenheter som remitterar patienter till de nationella enheterna.  

En annan målsättning var att de olika nationella vårdenheterna inom respektive diagnosområde 
skulle samverka i delar av redovisningen. Detta har endast uppnåtts avseende vulvacancer som 
lämnat en gemensam rapport där man samlat erfarenheter från de fyra nationella vårdenheterna. 

Uppföljningen kommer att kompletteras med en nationell PREM-enkät 2020 som fokuserar på 
patienter/närståendes upplevelse av remittering, vistelse och vård vid nationella vårdenheter. 
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KAPITEL 2 

Sammanfattning av rapporter 
per diagnosområde 

Analcancer – Kurativt syftande radiokemoterapi  

Fyra nationella vårdenheter: Akademiska Sjukhuset, Norrlands Universitetssjukhus, Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset och Skånes Universitetssjukhus. 

I nedanstående tabell återges behandlingsvolymerna för onkologisk behandling vid de fyra 
nationella vårdenheterna samt för patienter behandlade i Stockholm. 

Stockholm har i särskild rapport redovisat verksamheten för 2017 – 2018. 

Kurativt syftande radiokemoterapi vid analcancer. 

Behandlingsvolymer år 2017 och 2018 

Sjukhus  2017 2018 

Akademiska Sjukhuset 32 40 

Norrlands Universitetssjukhus 15 21 

Sahlgrenska Universitetssjukhuset 47 37 

Skånes Universitetssjukhus 41 44 

Summa nationella vårdenheter  135 142 

Stockholm, Södersjukhuset 44 43 

Totalt 179 185 

 
Ursprungligen beräknades det totala antalet fall till högst ca 140 per år. Det totala antalet 
behandlade fall har således varit större än vad som ursprungligen beräknats. 

Från 2019 remitteras patienter från Stockholm Gotland för onkologisk behandling huvudsakligen 
till Akademiska Sjukhuset.  

Analcancer – Kirurgi 

Två nationella vårdenheter: Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Skånes Universitetssjukhus. 

I följande tabell återges behandlingsvolymerna för kirurgisk behandling vid de två nationella 
vårdenheterna samt för patienter behandlade i Stockholm. 
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Kirurgisk behandling vid analcancer. 

Behandlingsvolymer år 2017 och 2018 

Sjukhus  2017 2018 

Sahlgrenska Universitetssjukhuset 8 6 

Skånes Universitetssjukhus 7 7 

Summa nationella vårdenheter  15 13 

Stockholm, Karolinska och Ersta 
sjukhus 

12 4 

Totalt 27 17 

 
Ursprungligen beräknades det totala antalet fall till ca 20 per år. Det totala antalet behandlade fall 
har således ungefär motsvarat denna nivå. 
 
Utöver nivåstruktureringen av behandlingen beskriver rapporterna ett antal andra exempel på 
nationell samverkan inom analcancer. Ett nationellt vårdprogram finns sedan 2017, samma år 
startade SVF och nationell MDK. 2015 påbörjades inrapportering i ett nationellt kvalitetsregister 
vars första rapport har publicerats 2019: 

https://www.cancercentrum.se/samverkan/cancerdiagnoser/tjocktarm-andtarm-och-

anal/anal/kvalitetsregister/ 
 
Vid nationell MDK har flertalet regioner inklusive Stockholm deltagit. Formerna för 
bildgranskning, centraliserad eller decentraliserad, har varierat mellan åren. Rapporterna anger att 
uppföljningen av patienter behandlade vid nationella vårdenheter har blivit mer enhetlig i landet.  

Det nationella uppdraget vad gäller analcancer har varit omdebatterat. Antalet behandlade 
patienter har varit större än vad som ursprungligen antogs. Remittering av patienter från Region 
Stockholm-Gotland har inte fungerat under större delen av perioden. En av fyra nationella 
vårdenheter har i uppföljningsrapporten framfört önskemål om utökning av antalet nationella 
vårdenheter. Från och med 2019 remitteras dock patienter från Stockholm Gotland, 
huvudsakligen till Akademiska Sjukhuset.  

Cancer i bukhinnan – Cytoreduktiv kirurgi med 
intraperitoneal kemoterapi, CRS/HIPEC 

Fyra nationella vårdenheter: Akademiska Sjukhuset, Karolinska Universitetssjukhuset, 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Skånes Universitetssjukhus. 

I nedanstående tabell återges behandlingsvolymerna vid de fyra nationella vårdenheterna. 

https://www.cancercentrum.se/samverkan/cancerdiagnoser/tjocktarm-andtarm-och-anal/anal/kvalitetsregister/
https://www.cancercentrum.se/samverkan/cancerdiagnoser/tjocktarm-andtarm-och-anal/anal/kvalitetsregister/
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Cytoreduktiv kirurgi med intraperitoneal kemoterapi för 
behandling av cancer i bukhinnan, CRS/HIPEC. 

Behandlingsvolymer år 2017 och 2018 

Sjukhus  2017 2018 

Akademiska Sjukhuset 70 81 

Karolinska Universitetssjukhuset 58 72 

Sahlgrenska Universitetssjukhuset 20 27 

Skånes Universitetssjukhus 26 32 

Totalt  174 212 

 

Några större förändringar avseende remitteringsmönster har inte skett eftersom verksamheten 
redan tidigare var koncentrerad till de fyra sjukhus som nu har nationellt vårduppdrag. Uppdraget 
har dock inneburit en fördjupad samverkan mellan enheterna inklusive en nationell MDK med 
deltagande av samtliga nationella vårdenheter samt Amsterdam. Vid MDK diskuteras främst 
komplicerade fall. 

Då isolerad bukhinnecancer inte fångas upp i befintliga register är det svårt att få fram data för 
Sverige avseende incidens av bukhinnecancer där behandling med CRS/HIPEC kan anses 
etablerad. Sakkunniggruppens volymberäkningar har därför byggt på uppskattningar och incidens 
i länder liknande Sverige och som rapporterats i litteraturen. Ursprungligen beräknades en 
successiv ökning av det totala antalet fall, till knappt 200 år 2018. Det totala antalet behandlade 
fall har ökat något mer än beräknat. Under bägge åren har Uppsala och Stockholm tillsammans 
svarat för mer än 70 % av samtliga ingrepp. 

Frågan om det finns regionala skillnader i indikationsställning och remitteringsmönster har 
diskuterats och nedanstående tabell visar fördelning av patienter utifrån sjukvårdsregional 
hemort, totalt och per 100.000 invånare (källa: SCB befolkningsstatistik). 

Cytoreduktiv kirurgi med intraperitoneal kemoterapi för behandling av cancer i 
bukhinnan, CRS/HIPEC. 

Patienters hemort/sjukvårdsregion 

 2017 2018 

Hemort i sjukvårdsregion Antal Antal/100 000 inv Antal Antal/100 000 inv 

Stockholm-Gotland 40 1,69 53 2,21 

Uppsala-Örebro 47 2,26 51 2,43 

Sydöstra 16 1,51 24 2,25 

Södra 30 1,63 39 2,10 

Västra 18 0,96 29 1,53 

Norra 23 2,57 16 1,78 

Totalt  174 1,72 212 2,07 
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Antalet ingrepp har under perioden ökat med 22 % och motsvararande ökning per 100 000 
invånare är 20 %. Spridningen mellan sjukvårdsregionerna av antal ingrepp per 100 000 inv. har 
minskat mellan åren från 2017: 0,96 – 2,57 till 2018: 1,53 – 2,43 vilket kan tala för att 
remitteringsmönstret blivit något mer enhetligt över landet men med hänsyn till antalet fall krävs 
längre uppföljningstid för att verifiera detta.  

Behandlingen är mycket resurskrävande och i landet ges denna behandling endast vid de fyra 
nationella vårdenheterna. Sommartid har det uppstått problem med tillgängligheten. För att 
minska denna problematik krävs en förbättrad framförhållning vid samtliga enheter och 
samordning av verksamhetsplaneringen.  

Matstrupscancer – Kurativt syftande kirurgi vid definierade, 
ovanligare och komplicerade tillstånd        

Två nationella vårdenheter: Karolinska Universitetssjukhuset och Skånes Universitetssjukhus. 

Uppdraget avser komplicerad och ovanlig kirurgi som kräver särskild spetskompetens. 
Sakkunniga har angett följande exempel på sådana ingrepp: 

 Hög cervikal esofaguscancer 

 T4-tumörer med överväxt på omgivande organ som kräver multiviscerala resektioner efter 
onkologisk behandling 

 Rekonstruktion efter livräddande resektion av esofagus/esofagussubstitut efter exempelvis 
postoperativ komplikation 

 Rekonstruktion med mikrokärlanastomos, exempelvis fritt tunntarmstransplantat 

 Behandling av esofago-respiratoriska fistlar utan samtidig extensiv tumörväxt 
 
Karolinska Universitetssjukhuset redovisar ca 10 opererade per år, inkluderande såväl cancer som 
andra svåra men godartade tillstånd. Från Skånes Universitetssjukhus rapporteras 5-10 fall per år, 
varav majoriteten varit benigna.  

Bägge vårdenheterna anger att uppdraget avseende indikationer är alltför snävt formulerat. 
Enheterna efterlyser därför en översyn av uppdragets omfattning och att det även bör innefatta 
komplicerad kirurgi vid andra sjukdomstillstånd än cancer. 

RCC i samverkan gör därför bedömningen att avancerad matstrupskirurgi för såväl benigna som 
maligna tillstånd, inklusive rekonstruktionsoperationer, bör bli föremål för ny 
sakkunnigbedömning istället för att det nuvarande vårduppdraget överförs till nationell 
högspecialiserad vård. RCC i samverkan har föreslagit Socialstyrelsen att inrätta en ny 
sakkunniggrupp. 

Malignt melanom med diffus spridning i extremiteter – 
Isolerad hyperterm perfusion 

En nationell vårdenhet: Sahlgrenska Universitetssjukhuset. 

Huvudindikationerna för isolerad hyperterm perfusion (isolated limb perfusion, ILP) är malignt 
melanom och avancerade mjukdelssarkom. ILP möjliggör administrering av mycket höga doser 
cellgift regionalt i en extremitet utan att erhålla systemisk toxicitet. Metodiken finns beskriven på 
www.perfusion.se 

http://www.perfusion.se/
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I Sverige utförs ca 40 behandlingar per år. Sedan mer än 10 år sker denna verksamhet endast vid 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset som är ett centrum med i internationell jämförelse mycket stor 
erfarenhet av denna behandlingsform. Majoriteten av behandlingarna ges för in-transit metastaser 
av malignt melanom. Volymen för att upprätthålla en högkvalitativ vård har bedömts vara minst 
ca 30 ingrepp per år. 

Sedan 2017 har vårdenheten vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset ett nationellt vårduppdrag. 
Uppdraget har inte inneburit någon väsentlig förändring jämfört med tidigare verksamhet. 
Patienter remitteras i samma utsträckning som tidigare. Det finns inget nationellt kvalitetsregister 
men inom ramen för en omfattande forskningsaktivitet finns erfarenheter inklusive 
uppföljningsdata samlade och redovisade i ett stort antal publicerade studier.  

För åren 2017 och 2018 behandlades 29 respektive 30 patienter i enlighet med det nationella 
uppdraget. En skriftlig information till remittenter och patienter saknas men är under 
framtagande för publicering. Någon specifik nationell MDK för ILP finns inte, däremot finns 
nationella konferenser för melanom och sarkomkirurgi, vilket utgör de två största 
patientvolymerna. 

Det är tänkbart att efterfrågan av denna behandlingsform kommer att minska på grund av 
utveckling av ny effektiv medicinsk behandling för malignt melanom med spridning. 

Vulvacancer – Kurativt syftande kirurgisk och onkologisk 
behandling 

Fyra nationella behandlingscentra med vardera 2 nationella vårdenheter: Karolinska 
Universitetssjukhuset, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Skånes Universitetssjukhus och 
Universitetssjukhuset i Linköping. 
 
I nedanstående tabell återges behandlingsvolymerna för kirurgisk och onkologisk behandling vid 
de fyra nationella vårdenheterna. Kirurgisk behandling dominerar och utgör drygt 80 % av 
samtliga behandlingstillfällen.  
 

Kirurgisk och onkologisk behandling vid vulvacancer 

Behandlingsvolymer år 2017 och 2018 

Sjukhus  2017 2018 

Karolinska Universitetssjukhuset 53 55 

Sahlgrenska Universitetssjukhuset 47 51 

Skånes Universitetssjukhus 59 55 

Universitetssjukhuset i Linköping 50 64 

Totalt  209 225 

 

Vårdenheterna har utarbetat en gemensam rapport som konstaterar att: ”Den nationella 
nivåstrukturering av vulvacancer har inneburit en betydande samverkan mellan de 4 nationella 
centra som inte har funnits tidigare. Sjukdomen vulvacancer har satts i fokus och synliggjorts och 
behandlingen har sannolikt blivit enhetligare och mer jämlik för patienterna i Sverige.” 
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En nationell MDK har införts och successivt utvecklats. Remittering av patienter till konferensen 
sker såväl från länssjukvården som från universitetskliniker. Vid konferensen finns aktuella 
uppgifter om tillgänglighet vid de nationella vårdenheterna liksom kännedom om patients 
möjligheter och önskemål kring vilken nationell vårdenhet som föredras. Det finns ett bra 
etablerat samarbete mellan alla fyra centra och patienterna blir fördelade så att de får kortast 
möjliga väntetid. Detta har, som framgår av tabellen, lett till en jämn fördelning av patienterna 
mellan de nationella vårdenheterna.  

Peniscancer – Kurativt syftande kirurgisk behandling av 
peniscancer 

Två nationella vårdenheter: Skånes Universitetssjukhus och Universitetssjukhuset Örebro. 

Området var det första som beslutades för nationell nivåstrukturering och verksamheten vid de 
två vårdenheterna startade 2015. De fyra första åren har redovisats under 2019. 

Nedanstående tabell visar antalet behandlingar under perioden 2015 – 2018. 

 

Kurativt syftande kirurgi vid peniscancer 

Sjukhus  2015 - 2016 2017 - 2018 2015 - 2018 

Skånes Universitetssjukhus 236 151 387 

Universitetssjukhuset Örebro 170 223 393 

Totalt  406 374 780 

 
Nedanstående tabell visar fördelning av patienter utifrån sjukvårdsregional hemort. 

Kurativt syftande kirurgi vid peniscancer 

Patienters hemort/sjukvårdsregion 

 2015 - 2016 2017 - 2018 

Hemort i sjukvårdsregion Antal Antal 

Stockholm-Gotland 44* 60 

Uppsala-Örebro 76 84 

Sydöstra 29 41 

Södra 145 103 

Västra 90 54 

Norra 22 32 

Totalt  406 374 

*Från Stockholm remitterades inte alla patienter under 2015. 

Nivåstruktureringen har för båda enheterna inneburit en mycket påtaglig ökning såväl av 
mottagningsbesök som operationer. Samverkan med remitterande enheter har successivt 
förbättrats. Följsamheten till det nationella vårdprogrammet har förbättrats och andelen patienter 
som opereras med organsparande kirurgi har ökat.  
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Ett kvalitetsregister med hög (97 %) täckningsgrad finns sedan 2000 och omfattar ca 2500 
patienter. Registret är en av världens största populationsbaserade databaser för peniscancer. Från 
2015 innehåller registret även uppgifter om remittering till nationell vårdenhet samt 
patientrapporterade mått, PROM och PREM. Sammanställning av PREM-enkäter har publicerats 
2018.  

https://cancercentrum.se/globalassets/cancerdiagnoser/peniscancer/kvalitetsregister/arsrapport

-peniscancer-2019-06-26.pd 
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KAPITEL 3 

Sammanfattande kommentarer 

Under de aktuella uppföljningsperioderna (2 resp. 4 år) har drygt 2000 patienter behandlats vid 23 
nationella vårdenheter.  

Redovisningen efter två år är den första i sitt slag för de aktuella vårdenheterna. De två första 
verksamhetsåren har präglats av ett uppbyggnadsarbete. Redovisningarna har därför främst 
fokuserat på uppbyggnad av en struktur för verksamheten inklusive resursallokering samt 
utveckling av vårdprocessen ur ett patientperspektiv där tillgänglighet och samverkan mellan 
olika vårdgivare har stor betydelse. 

Två år är en alltför kort tid för att kunna bedöma de medicinska resultaten. Målet är att dessa ska 
kunna fångas i de nationella kvalitetsregistren varför redovisning av täckningsgrad i registren är 
betydelsefullt i det initiala skedet. I flertalet register är täckningsgraden mycket hög men 
inrapporteringen går långsamt varför den höga täckningsgraden nås först efter 1-2 år. 

Sedan 2015 har sammanlagt 31 standardiserade vårdförlopp införts i cancervården. Dessa täcker 
över 95 procent av samtliga cancerdiagnoser. www.cancercentrum.se/globalassets/vara-
uppdrag/kunskapsstyrning/varje-dag-raknas 

Då redovisningarna från de nationella vårdenheterna fokuserar på den egna vårdenhetens 
verksamhet täcker tillgänglighetsdata i princip endast tiden från behandlingsbeslut till 
behandlingsstart. I flera fall har dessa väntetider minskat något under perioden men är 
fortfarande alltför långa vilket bidrar till att SVF-målen inte uppfylls.  

Återkommande teman i rapporterna 

Det finns ett antal positiva erfarenheter liksom identifierade förbättringsbehov vilka återkommer 
i flertalet rapporter. 

Exempel på positiva erfarenheter är: 

 Införande och utveckling av nationell multidisciplinär konferens (nMDK) uppfattas som 
mycket betydelsefull och kvalitetshöjande. Den har bland annat medfört: 
- Ökade möjligheter för vård på lika villkor 
- En ökad följsamhet till vårdprogram 
- Regelbunden redovisning av dagsaktuell tillgänglighet   
- Värdefulla fortbildningsmöjligheter  
- Ökade möjligheter för rekrytering i kliniska studier 
- Förbättrade möjligheter till second opinion genom t.ex. internationellt deltagande i 

konferensen. 

 Teamsamverkan lokalt, regionalt och nationellt har fördjupats. 

 Teamens kunskapsutveckling såväl avseende medicinsk kunskap som systemförståelse har 
utvecklats.  

 Kontaktsjuksköterskerollen har utvecklats.  

 Medvetenheten och kunskaper om rehabiliteringsbehov har ökat. 

http://www.cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/varje-dag-raknas
http://www.cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/varje-dag-raknas
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 Forskningssamverkan såväl nationellt som internationellt har underlättats. 
 
Exempel på områden där förbättringsåtgärder efterlyses är: 

 Resevillkor för patient och anhöriga för vård vid nationella vårdenheter behöver samordnas 
nationellt. 

 En nationell resetjänst för patientresor bör inrättas. 

 Ett enhetligt nationellt ersättningssystem för nationell vård bör utformas. 

 Fungerande sjukvårdsregionala centra behövs i de regioner som inte har ett nationellt 
vårduppdrag och ansvaret för att utveckla detta behöver betonas. 

 Arbetet med förbättrad samverkan mellan remittenter och mottagande enheter har 
förbättrats men mycket återstår för att undvika onödiga fördröjningar. 

 Generellt finns bristande operationskapacitet, främst på grund av brist på personal. Detta 
leder till förlängda väntetider och stor sårbarhet avseende kapaciteten för de nationella 
uppdragen. 

 IT-stöd för förbättrad informationsöverföring vid nationell MDK behöver utvecklas. Detta 
gäller för bild/foto, radiologi, journal och remiss.  

RCC i samverkans bedömningar och initiativ  

 Följsamheten till beslutad nationell nivåstrukturering har med få undantag varit god. RCC i 
samverkan har kontinuerligt följt verksamheternas utveckling genom dialog med de 
nationella vårdenheterna vid platsbesök och regelbundet med linjeansvariga vid 
universitetssjukhusen.  

 Nationell MDK har etablerats och uppfattas som en stor tillgång. Baserat på erfarenheterna 
från den verksamheten har RCC i samverkan 2019 tagit fram en checklista som stöd för 
genomförande av nMDK: https://www.cancercentrum.se/samverkan/vara-
uppdrag/vardprocesser/multidisciplinar-konferens/ 

 IT-stöd för informationsöverföring vid nationell MDK behöver utvecklas gällande 
bild/foto, radiologi, journal och remiss. RCC i samverkan har initierat och ekonomiskt 
stött ett utvecklingsarbete som genomförs av Inera. 

 Samverkan har successivt byggts upp och fungerar väl mellan de nationella vårdenheterna. 
Samverkan mellan dessa och deras remittenter behöver ytterligare förbättras. Fungerande 
sjukvårdsregionala centra behövs i de regioner som inte har ett nationellt vårduppdrag. 
Dessa frågor behöver tas om hand inom varje sjukvårdsregion där de regionala RCC kan 
vara pådrivande. 

 Resevillkor för patient och anhöriga för vård vid nationella vårdenheter behöver samordnas 
nationellt. På initiativ från RCC i samverkan har sjukvårdsregionernas kanslier 2019 
utarbetat ett förslag till regler och ersättning för boende för patient/närstående vid 
nationell högspecialiserad vård. Förslaget är för närvarande i mars 2020 under förankring. 

 Ett nationellt enhetligt ersättningssystem för nationellt koncentrerad vård efterlyses och 
SKL har 2019 inlett arbete kring gemensamma ekonomiska lösningar. En del i arbetet 
syftar till att få en transparent prissättning. RCC i samverkan stödjer att ett pilotarbete kring 
ensad prissättning för vulvacancer genomförs. 

 Patientrapporterade mått behöver i ökad omfattning inkluderas i uppföljningen av de 
nationella vårdenheterna. RCC i samverkan har initierat utveckling av en nationell PREM-
enkät som ska genomföras 2020 och som fokuserar på patienter/närståendes upplevelse av 

https://www.cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/vardprocesser/multidisciplinar-konferens/
https://www.cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/vardprocesser/multidisciplinar-konferens/
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vården med fokus på samverkan mellan patienters olika vårdgivare, praktiska problem 
kring resor och boende, upplevelsen av vård långt ifrån hemmet samt stöd till patienter och 
närstående.  

RCC i samverkans fortsatta arbete 

Riksdagen beslutade 2018 att Socialstyrelsen ska ansvara för arbetet med koncentration av 
nationell högspecialiserad vård, NHV. Riksdagen har också bestämt att cancervårdens arbete med 
nationell nivåstrukturering ska överföras till Socialstyrelsens nationella högspecialiserade vård. 
RCC i samverkans mål är att överföring ska ske till Socialstyrelsen så snabbt och smidigt som 
möjligt. RCC har tillsammans med Socialstyrelsen bestämt att överföring av de nationella 
vårdenheterna ska starta med peniscancerkirurgi som pilot.  

I nästa skede föreslår RCC i samverkan överföring av uppdragen avseende analcancer, cancer i 
bukhinnan, isolerad extremitetsperfusion, retroperitoneal lymfkörtelutrymning vid testikelcancer 
samt vulvacancer. 

RCC i samverkan har till Socialstyrelsen anmält avancerad matstrupskirurgi inklusive 
rekonstruktion med önskemål om ny sakkunnigbedömning. Bakgrunden är att de nationella 
vårdenheterna påtalat att de indikationer som ska föranleda remittering är oklara och remisserna 
från en del sjukvårdsregioner är få. Dessutom utförs en del avancerad kirurgi vid benigna tillstånd 
idag varför sakkunnigbedömningen bör utvidgas att omfatta även kirurgi för benigna tillstånd. 
Socialstyrelsen avser att starta en ny sakkunnigbedömning för avancerad matstrupskirurgi (såväl 
benign som malign) inklusive rekonstruktion och har i februari 2020 inhämtat nomineringar till 
sakkunniggruppen.   

RCC samverkan kommer 2020 att genomföra en två-årsuppföljning av de tre områden som 
påbörjat nationella uppdrag i november 2017. Detta gäller kirurgi vid perihilär gallgångscancer 
respektive lokalt avancerad bukspottkörtelcancer samt retroperitoneal lymfkörtelutrymning vid 
testikelcancer.  

De nationella vårdenheterna för skelett- och mjukdelssarkom i extremiteter och bålvägg samt 
buksarkom startade 1 nov 2018 och är ännu i sitt startskede.  
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Nationellt nivåstrukturerade områden inom cancervården 2015–2018 

Område Startår Ort 

Peniscancer, kirurgi 2015 Malmö, Örebro 

Analcancer, kirurgi 2017 Göteborg, Malmö 

Analcancer, onkol.beh. 2017 Göteborg, Lund, Umeå, Uppsala  

Matstrupscancer, spec. kirurgi 2017 Lund, Stockholm 

Spridd cancer i bukhinnan, kirurgi med 
cytostatikabeh. 

2017 Göteborg, Malmö, Stockholm, Uppsala 

Isolerad extremitetsperfusion 2017 Göteborg 

Vulvacancer, kirurgi samt onkol.beh. 2017 Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm 

Perihilär gallgångscancer, kirurgi 2017 Göteborg, Stockholm 

Lokalt avancerad pankreascancer, 
kirurgi 

2017 Göteborg, Stockholm 

Testikelcancer, retroperitoneal 
lymfkörtelutrymning 

2017 Göteborg, Stockholm 

Sarkom i skelett och mjukdelar samt 
buk, avancerad behandling 

2018 Göteborg, Lund, Stockholm 
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Regionala cancercentrum – regionernas nationella samverkan inom cancervården.  
Med patienter och närstående för hela människan, i dagens och framtidens cancervård. 

www.cancercentrum.se 
 


